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Lenkai Darys Taiką su 
Bolševikais 

Vladivostokas revoliucijonie-
rių rankose 

PRIIMS TAIKĄ NUO BOL- VLADIVOSTOKE RE VOLIŲ-

GEN. GAIDA PARYŽIUJE. BOLŠEVIKAI PROGRESUO; VISAI SUDRIBO EUROPOS 
j j JA. j ' PINIGŲ KURSAS 

Jis sako, bolševikai užims vi-į „Į ___ MAINAS) 
są Siberiją. Lenkai priversti taikinties su 

ŠEVIKŲ. 

Taip sako lenku pasiuntinys 
Washingtone. 

CIJA. 

Gatvėse patroliuoja talkininkų 
kareiviai . 

Washington. vas. 4. — Len
ku pasiuntinys liiiljamirski 
čia pranešė, kad Lenkijos sei
mas ir vyriausybė priims bol
ševiku pasiūlymą. taikinties. j 
P>et sutiks daryt i tai kg tik su 
sąlyga, jei bolševikai gvaran-į A p i e tai čia pranešė ai.ieri-
tuos neskleisti savo radikalės | k o n j g k o s kariuomenės vadas 
propagandos Lenkijoj ir kito- i n< <; r a V ( . s įg sausio g r 

Washington, vas. 4. — Vla
divostoke pakilusi nauja revo
liucija. Ir tai tuo metu, kuo
met per ten iš Siberijos at
šaukiama S. Valstijų kariuo
menė. 

se Europos šalyse. 
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* • • . i [HM it* K.UCS uepa i l ana 
Bolševikų taikos pa^ ta- f , ^ Q n t m | ) a - v m i k 

n e m i n ą s , >akė p a s i u n t a , l v V ( ) | l l l ( . i i a v r a , o k n , ^ i r k 

'? porte karės departamen
t e 
ad 

revoliucionieriai jaik kontro-
miestą. 

Talkininku įtareiviai patro

biui aiškus prirodymas, jog 
lenkai nekuomet neapleis stra.-. |-
teginių militariniij pozicijų 
bolševiku šone. Lenkai neda-, 

. , . ' , , i- • • i islinoja gatvėse su tikslu ap n > jokiu užpuldinėjimu, bet • • .*' . . . . saugoti piliečių irvvasti, nuolat stovės a p ė m i m o po-; i 
fciciirer .. • y—. *».-. *••», - . Puskeibu** - V^UMMS—.#t*»e**ol 
' Taika su Imlševikais, sako, OtmTiįa raportą, karės sekreto 

Paryžius, vas. 5. — Cm par
keliavo iš Siberijos gen. Gai-
da, buvęs čekų-slovakų ka
riuomenės vaddS. J i s čia išaiš
kino ta lkininkams visą stovį 
Sil)erijoje. Reikalavo, kad tal
kininkai -pagelbėtu, čekams-
-slovakams apleisti Siberiją ir 
}>arkeliauti namo. 

(len. (laida veikiai iškeliaus 
Pragon, (Vkijos-Slovakijos so
stinėm 

J i s yra įsitikinęs, jog trum
pu laiku bolševikai užims vi-

boiševikais. 
i , 

Londonas, vas. 5. — Angį i-

! Nupuolė žymiai Anglijos pini
gai. 

jos karės ofįsas gavo žinių iš New York; vas. o. — Cm nž-
Odessos, l į d bolševikų ka-jsienių pinigų kurso (maino) 

fsanti dar tolokai biržoje išnaujo pakelta sensa-
nuo to mie«o . 

Be to, pAnešta , kad bolše
vikai paėm Nikolajevą ir 
maršuoją aijt Očakoyo. 

lenką taikos su Klausime 
bolševikais. 

ei jos. Paskelbta Europos šalių 
pinigų kursas taip mažas, 
kok s nekuomet dar nėra bu
vęs. 

Vakar- Anglijos sterlingu 

lenkams, 
są Siberiją net ligi Ramiojo! Čia išreiškiama nuomonė, 
vandenyno. Pasak jo, š iandie ,kad lenkai iiegali nei pradėt i 
Liberijoje nėra tokių stiprių Į karės su bolševikais. Xes ki-įnei kokios. 

talkininkai prieš svaras buvo apkainuojamas 
tik $3*33. Prancūzų frankas 
14V2 cento; Belgų frankas 
I41/_>c. Ttalijos lira 17c. Kitų 
karėj dalyvavusių šalių pini
gai turi labai mažą v^vto arba 

T 

Talkininkai Reikalauja I 
duoti Kaltinamus Vokiečius 
GALIMAS DAIKTAS, TAL- ! Prie sąrašo bus pridėta no-

KININKAI BLOKUOS 
OLANDIJĄ. 

Pagaminta sąrašas vokiečių, 
katrie turi but išduoti. 

tą taiką nieco neturi . Tai pa
liekama apspręsti patiems 

Paryžius, vas. 4.—Talkinin
ku ambasadorių tarvba vakar! 
cia turėjo susirinkimą. 

l a ik ra š t i s Petit Parisieni 
praneša, kad susirinkime buvo, 

NEPAVYKO P A B i G T I IŠ 
KALĖJIMO. 

5. 

o 

rius Baker jog re-<luo> progos lenkams savo ša- " ^ 1 >"^- ' l » W » m 
Ivj imties ekonominio darbo v<»lnuM.,omeriai Vladivostoke 
ir tuo keliu atgaivinti šalį. nesi maišo j amerikoniškos ka

riuomenės ištraukimą. 
SU ESTONIJA VISKAS 

PABAIGTA.- HONDURASE PAKELTA 
REVOLIUCIJA. 

Bolševikai taikinsis su kito
mis viešpatijomis. 

Copenhagen. vas. 4. — Bol
ševikų atstovas Litviuov čia 
pranešė, jog sovietinė Kusi ja 
padare galutiną taiką su Es-
tonija. 

.Jis paręiSkė, kad Kstonija 
yra pirmoji viešpatija, susitai
kiusi su bolševikais. 

Dabar, sako, nėra abejonės, 
jog ta ika bus padary ta ir su 
kitomis viešpatijomis. 

Revoliucionier iai t ruškinami 
išpat pradžių. 

elementų, katr ie galėtų pasi-, ta ip Lenkija butų sutruškinta. 
priešinti bolševikams. Talkininkai negali duoti pa-

Jai>onų kariuomene atsime-1 gelbos. 
tė j Cbita, rytuose nuo Irkue-I Tad lenkams nieko nelieka, 
ko. Tas reiškia, kad jie n e g i n a kaip tik taikinties. Tuo ,lab-
ežero Baikalo linijos. j,jau reikia taikinties, kuomet 

Bet paėioj Japonijoj g y v u o - ' p o n i j a susitaikė, 
ja ir darbuojasi stipri tnjlita
ri nė parti ja. J i stovi už Įsimai
šymą Si beri joje. 

Kazokai niekam tikę. 

" M a n yra# ž inoma", pasa
kojo gen. Gaida, 4kkad šiandie 
Ja} >o n i ja .Si beri joje turi ne 
,')0,tK)0 kareivių, kaip pati sa-
ko>i, - bet <»UUHJ. 

"(}en. Semionovo kazokai 
vra be jokios vertės. J i e he 
disciplinos, be idealo ir be pa-
Irijoti/pio. lie japonų aukso 
vargiai butų galima tuos ka
zokus palaikyti k rūvoje . " 

Revoliucijonierių valdžia. 

Toliau* gen. Gaida pasako--
jo, kad adm. Kolcako vedama 
valdžia buvo netikusi. Todėl 
ir nestebėtina, jei I rkuclvvkno 
met ten nusikraustė Kotčako 
valdžia, ))rieš tą valdžią pa-Managua, Nicaragua, vas. 4. 

- C l a u t a žinių, kad Hondūras k e U a r e v o H u c i j a 

respublikoj pakilo nauja revo
liucija. 

Revoliuci jonieriams vado
vauja buvęs vice-prezidentas 
Membreno ir Dr. Soriano. Val
diškoji kariuomenė užatakavo 
revoliucijonierius. Š i t i e daug 
nukentėjo ir atsimetė ant Ni-

KA LAIMĖJO ESTONIJA? i a ' ;
r

l « u f Tnh"^ ., 
rionduraso prezidentas y ra 

Svarbiausia — laimėjo nepri- gen. Outierrez. J i s išrinktas 
klausomybę. ' praeitą rudeni. I r tik vakar 

. . užėmė prezidento vietą. Visoj 
Revelis. vas. .4. — Kstonija,; vftlyj. - y y k o ( l i ( i e l ( 4 S jškilmybės. 

padariusi taiką su bolševikais, 
laimėjo didelius daiktus. 

Pirmiausia sovietinė Rusi ja ; 

Kstonijai inipažino pilną ne-1 
piiklausomvbę ir atsižadėjo vi
sokių valdvmo teisiu šitoj ša- ' N e w Y o r k » v a s - 4- ~ ^ [ 5 ^ t o 

Ivį. Kstonija, savo keliu, pasi- ^ r y b i padarė rezoliuciją, kad 
žadėjo but neutrale šalimi so- valstijos legislatura autori-
Aietinės Rusijos Žvilgsniu. *™** P a v e s t i referendumą vi-

BoLševikai Kstonijai išmokės s oJ N > w V o r k o valstijoj pro-
15 milijonu rublių auksu. T a i i h i b i c i J o . v amendmento klausi-

koks karės at lyginimas, j m e -
Pats gubernatorius Smitli 

Revoliucijonieriai suareštavo 
Kolčaką ir keletą jo ministe-
rių ir savo rankosna paėmė 
valdžią. 

Kas dabar veikiasi Trkucke, 
gen. Gaida nežino. Tik pat
vir t ina žinias, kad adm. Kol
cako valdžia pragaišo ant vi
sados. 

Ossining, N. Y., vas 
Praeitą sekmadieni iš vietas 
valstijinio kalėjimo pražuvo 
du^kaliniu, automobilių vagiu. 

Per tris dienas buvo jųdvie-

Del to Anglijoje pakilęs di
dis t rukšmas. Londonan kon-
ferencijon sukviesti finansi
niai ekspertai . 

Europos šalin pinigų kfciina 
puola žemyn todėl, kad t o s ša
lys perdaug išleidusios poĮie-
rinių pinigu, katrų negali pa
dengti su aukso atsarga. 

IŠTUŠTĖJO KALĖJIMAS. 

Policija neturi ką veikti. 

Aurora, 111., vas. 5. — Vie
tos kalėjimas pratuštėjo. Nė
ra nei vieno kalinio. Kuomet 

jų ieškoma. -Pagaliau* kalėjL |>ra(}<-. jo T ( , i k ( i > s v a i ^ a | u ] m ) . 
ino kieme užtikta skylė ir ka
liniu a t ras ta . 

J iedu išsikasė duobę ir a-
budu susiglaudusiu ten. sėdė
jo, lukeriuodamu progos nak
tį perlipti sieną ir pabėgti. 

[ta. Bot kaip notos turinys, taip 
|sąrašag vokiečių čia kol-kas ne-
!bus paskelbta viešaif 

Ką darys Vokietija? 

Nelengva pasakyti , ką darys 
Vokietijos vyriausybė gavusi 
reikalavimą pristatyti talki
ninkams pažymėtus vokiečius 
prasižengėlius karės metu. 

Tuo žvilgsniu yra visokiau-
.siu nuomonių. Daugiausia^ sto-

svarstoma Olanduos atsakv-i • v • . . ,_,• •• 
., , .„ . . . : .vųna uz tai, kad .nurodvtieu 

mas reikale išdavimo buvusio . x .,. . , 
. . v. . . . i prasižengėliai butų teisiami vokiečių kaizerio. , .v, vokiškuose teismuose. 
Pažymima, kad dar kartai Bet svarbiausias da ik tas tai 

talkininkai pareikalaus,ą iš- t a s k a ( j Vokietija turi pildyti 
duot r kaizeri. I r jei vėl Olan- taikąs sutarties sąlvgas. G U u -
di.ja atsisakysianti , tuon et, ' tart ies sąlvgose kaip kar tas 
pasak paminėto laikraščio, l e i - : i l . y r h p o s m a s a p i e išdavimą 
kininkai su Olandija pertrauk. < prasižengėlių, 
sią diplomatinius rySitts h\ ga 
limas daiktas, tą šalj blokuo
sią. Antrasis, talkininkų paroika-

Kiek bus jų surasta. 

Iš Berlyno pranešama, kad 
reikalaujamų išduoti vokiečių 

PREZIDENTAS APSAUGO 
TAS NUO INPLUENZOS. 

lnbicija, policijai įmvžai liko 
užsiėmimo. 

Tai bent gadynė. 'Miestelio 
istorijoj ko panašaus nebūta. 

5 MIRĖ NUO MEDINIO AL 
KOHOLIO. 

lavimas dar nesuredaguotas. Vokietijoj labai mažai atsira-
Tas, sakoma, bus at l ikta pp se- sią, kuomet vryiausybė aj)turė-
kančio ambasadorių susirinki- siunti notą. 
mo, katras ' įvyksiąs ateinanti Daugelis iš jų jau senai iš-
penktadienį. \ ^dumė į Olandiją, Šveicariją ir 

Premjerai tuo žvilgsniu pir- ii kitas šalis. Daugelis Šiandie su 
miau nhri pasi tart i su s»V» į»askub« kraustosi. Vyriausybė 

jų nei vieno nesulaiko. Nes 
kol-kas neturi ofifijalio sąrašo. 

valdžiomis. 

Vokietija gaus sąrašą. 

Reikalaujamų išduoti talki
ninkams vokiečių sąrašą vei-

Nežino, ko talkininkai reika
laus. 

Kuomet prisieis ištik rujų 

Freeport, IU. va,s. 5. — 5. 
Čia an,ą dieną apie 20 žino-!-— 

kiaį gaus Vokietijos vyriausy- pagalvoti apie išpildynifjj tal-
bė. Vakar ambasadoriai sąra- kininkų reikalavimo, rasi, vi
są patvir t ino ir nutar ta jj in- soj Voketijoj bus surasta t ik 
duoti čia Vokietijos atstovui. keli reikalaujamieji. 

njų pasivaišino paimtu iš j KODĖL ANGLIJA OKUPUO- Žemesniųjų klesių egir^ėnai • Washington, vas. 5. — Dr. 
(Jrayson pranešė, kad prezi
dentas AVilsonas pagavęs šaltį 
ir vos apsaugotas nuo influ-
enzos. I r šiandie jau nesama 
pavojaus. Tečiaus apribuotu J ika serga. Skystimas iš t i r tas! Cairo, sausio 31 (Rašo angį. 
laiku jis negalėsiąs apleisti sa-1 ir aname at ras ta dalis medi--!kvikr. korespondentas). -Vie-

bai*zdaskutvklos skvstimėliu, 
kat ruo plaunami veidai nuskil
tus barzdas. 

JA EGIPTĄ? 

Ta*n klausiman atsako anglai. 
5.žmonės jau mirė ir kelio-;. 

vo kambarių. nio alkoliolia. 

savo proto išvystymu mažai 
kuo skiriasi nuo paprastųjų 
vergų ir jie neturi supratimo, 
ant ko turi remties valdžia. 

Tad .jei valdžioje tos minios 
butų reprezentuojamos, n e i 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
%y GENE BYRNES 

REIKALAUJA REFERĖN 
DŪMO PROHIBICIJAI. 

/ • 

ne 
Xes abi pusi atsisakė nuo ka
rė- atlyginimų. Bet tie milijo
nai — tai dalis atsiskyrusiai 
nuo Rusijos tautai ir norinčiai 
gyventi savistoviai. 

Kstonijai leista pratiesti ge-

stovi už referendumą. 
• • — mm m . — n • i 

DIDELIS ŽMONIŲ MIRTIN 
GUMAS. 

ležinkelį iš savo šalies j Mas- Washington, vas. 4. — Iš 
kvą i r leista parubežiais nuo cenzo biuro paskelbta, kad 
Rusijos nupirkt i 2,500.000 ak- 1918 metais Suv. Valstijose 
rų miškų. 

IndomiauMU taikos sąjyga 
buvo didelis žmonių mirtingu
mas. 

ta, jog abipusiai už siuntinė-j Tais- metais mirė 1,471,367 
jamas prekes nebus imamas j žmonės. Iš to 477,467 žmonės 
muitas. . nuo influenzos. 

Gaida — Kolčako priešininkas. 

(ien. Gaida ilgas laikas bu
vo adm. Kolčako valdžioje Si-
berijoje. Kolčakas savo apsieji-
mais pasiro<lė t ikras autokra
tas. Viską, norėjo valdyti pa ts 
vienas. 

Gen. Gaidai nepatiko toks 
admirolo pasielgimas ir jis reu 
kalavo, kad Siberijoje butų 
sušauktas steigiamasis rusų 
susirinkimas. Dar reikalavo, 
kad jis viešai paskelbtų savo 
valdžios principus, 

i 

Adm. Kolčakas nepaklausė 
tų reikalavimų ir gen. (Jaidą 
paliuosavo iš vadovystės čekų-
slovakų. kariuomenėje. 

Po to (raida mėgino sukelti 
revoliuciją prieš Kolčaką. Bet 
nepavyko. Pagal iaus Gaida 
buvo priverstas apleisti, Sibe-
i'ija-

Washington, vas. 5. — Nat
ional Association of Clothiers 
pirmininkas Stein iš Cįricagoa 
čia, paskelbė, jog drabužių kai
nos nebus sumažintos. 

tos anglu valdžia tvirt ina, jog 
A ,. v 4i.- - i i.- jokios naudos. Nes tie tam 
Angina būtinai turi okupuoti,~ 
. . . . . . , x • -c, • . žmones visuomet butų patea-
įr laikvti savo globoje Egiptą. ' . • .. k L 

XT '- , . • j • ikmti tuo, ką ųems pasakvtų 
Nes egiptenai dar nepriaugę . . . . . 

, . - i-, ;• .pol i t ika i , 
patys vieni valdyties. \' 

Ki ta priežastis tai ta, kad I V e k o d e l AW]W t u r i ^ o b o r 

čia yra Suezo perkasas, kurs ti -Egptą, sako vietos anglų 

valdžia. Nes su tuo globojimu 
ankštai surišti Anglijos reika
lai. 

PAGERBTAS MIRĘS CHI-
CAGOS ALDERMANAS. 

skaitosi kai pi r koserė Britani
jos imperijos. 

Anglų valdžia tvirtina, kad. 
i be Anglijos glogojimo Egiptą 
I 

pilnai pasmaugtų ktios šalys. 
k a t r o s yra ton sudėjusios daug 
savo finansų. 

Pagal iaus okupacijos prie
žasčių ta rpan ineina dar pačių 
«yvento.jų religijinė ir politi-j J M k a b n y o eU&> 

kine nepakanta, augstas nuo- k a < Į c h i ^ m W s e n v y a ? 

simtis analfabetų, menkas pro
tinis išsivvstvmas ir tt. 

Šiandie įvyksta laidotuvės. 

TAIP NIEKAD NEBŪVA. 
— Tamsta žinai: dar pora savaičių yra iki kol reiks man 

mokėti samdą; bet aš suminti jau dabar atbėgti ir užmokėti. 

Zr tai visa kuogeriausia liu
dija, kad Egiptui globa būti
nai reikalinga. Parankiausia 
Egiptą globoti Anglijai. 

Religijos žvilgsniu. 

Religijiniu žvilgsniu, kaip 
įsitikrinta, maliometanai yca 
tokie, kad jie negali bendrai 
darbuoties su krikščionimis, ar 
kitų tikėjmų žmonėmis. Reli-
gijinis fanatizmas jiems nelei
džia tą daryti . 

Daugiau kaip 90 nuoš. iš 14,-
000,000 egiptėnų nemoka nei 
skaityti , nei rašyti . Taigi ir re-
prezentativė valdžia irgi nega
lima, argumentuoja anglai. 

nnre 
aldermanas, Edward F . CuJ-
lerton, kurs aldermanu išbuvo 
40 metų. 

Šaindie, vasario 4, įvyksta 
laidotuvės, ftv. Pijaus bažny
čioje, 19 gat ir So. Asliland 
ave., bus pamaldos. 

Miesto taryba turėjo speei-
jalį susirinkimą if pagerbė sa
vo mirusi narį. Majoras 
Thompson, koroneris Hoffman 
ir kiti žymesnieji miesto pilie
čiai aplankė šermenis namuose 
po nnm. 1623 West 20 gat. 

Brusselis, vas. 4. — Tarpe 
šito miesto ir Paryžiau^ trum
poj ateityj bus pratiesti dar 
vieni geležinkelio bėgiai. 
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D R A U G A S ^ Ketvirtadienis, vasaris 5 3920 

LULTUVIŲ KATALIKŲ DIEPTRASTIS 

"DRAUGAS" 
U a a kasdien* Išskyras nedėldleuius. 

PRENUMERATOS KAUTA X 
CHICAGOJ IR UŽSTEKYJE: 

Metams $6.00 
Pusei Metų ^ . . . . . . . . . . . 8.50 

BCV. VALST. 
Metams , $5.00 
Pusei Metų S.OO 

Prenumerata mokasl tSkalno. Lai
kus skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti ldper-
kant krasoje ar exprese "Money Or
dų.'* arba įdedant pinigus t regis
truota laišką. 

"Drangų" Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, UI. 

Tele'onas McKinley 6114 

Lietuva, Rusija ir 
Lenkija. 

# — — . — — — 

Iš Europos nuo vieno lie
j i m o užsiimančio politika 
gavome raštą, kurį čia tal
piname ištisai. Savo pažiū
ras į mintis išdėtąsias laiš
ke išreikšime straipsnyje: 
"Pasaulis ir Bolševikai." 
' 'Lenkijos užsienio raikaių 

ministerijos Patek 'o kelionė 
Europoje, Londone ir Paryžiu
je, sukėlė naujas politikoj 
kombinacijas. 

Prakišus rusams (Judeni
čių, Kolčakui ir Denikinui) 
kai;], su bolševikais, jų vieton 
stoti apsiėmė lenkai, padėda
mi Alijantų, ypač prancūzų** 
italų ir smulkesnių. Anglija 
veda savotiška politiką, bet i 
šį lenkų sumanytą ir prancū
zų paremtą, visų savo penkių 
pirštų nekiša. Daro čia tiek, 
kiek to iš jos reikalauja saai-
tikiai ir spaudimas "d raug ių" 
— kitų alijantų. 

Naujoji kampanija prieš bpl-
ševikus, kad nuo jų apginti 
Europos vakarus, rengiama 
ankstyvam pavasariui po Len
kijos vėliava. Jai iš šonų tu
rės talkon eiti Rumunija, gi 
kitoje pusėje — Pabalti ja: Lie
tuva, Latvija, Estai ir Pinų 

tuojau turės Paryžiuje Taikos 
Konferencija nustatyti ir tai 
ant visados! 

Čia pradėjome šitokią kam
paniją. Veikiame kaip išma
nydami toje linkmėje: Alijan-
tai duokite Lietuvai nepriklau
somybę, grąžinkite Vilnių, iš
varykite iš Lietuvos žemių 
lenkus, tuomet galima bus kal
bėti apie statymą ir stiprumą 
Lenkiškai-Lietuviško barjero 
(fronto) prieš bolševikus, tuo
met galima vien prašalinti pa
vojų, kad lietuviai nesukils, 
nepaisydami jokių Alijantų 
parėdymų Lietuvoje, prieš len
kus, kuomet šitiems reikės eiti 
pulti bolševikus!... 

Iš Amerikos, daugiausia 
'* žadėjusios'', mažiausia lau
kiama. J i visai traukiasi nuo 
kišimos į Europos painiavas. 
Atsikando. Del to tai ir nūnai 
Amerikos atstova s nedalyvavo 
"iški lmėje" pasirašant vokie
čiams po Taikos dokumentais. 

MUKU — Lie tuvos— reika
lai bus svarstomi greičiausia 
vasario pabaigoje, gal kiek 
angsčiaus! Kampanija prieš 
bolševikus norima kelti anks
tybu pavasariu. 

Iš visų prisirengimų prie 
to s kampanijos galima many
ti, kad bolševikai bus nugalėti. 
Jų armijos tarpe ir-gi desor-
ganizacija. (Ji priešbolševikiz-
mo dvasia prancūzų kareivi-
joje auga. Be to bolševikams 
nebus jokios pagelbos, atstaty
ti kraštą, kurį jie valdytų, gi 
be tos pagelbos pinigais jo-
kis kraštas savaiiųe neatsike
lia po šiai audrai. 

Bolševikus Įveikti, turbūt, 
pavyks rudeniop. Tuomet to
ji Jaukiama • atsistojimo an^ 
kojų "obnovlennoi-federativ-
noi Kossii" (atnaujintos t'ede-
ratyvės Rusijos) su Izvolskiu, 
Sazonovu, Maklakovu ir ki
tais "pakraščių" klausimas ir 
abelnai reikalai "separatisti-
ėeskieh nacii Ro,ssii" (tautų 
norinčių atsiskirti nuo Rusi
jos) bus tariami Rusijos l^ons-
t it uantoje. 

Tad man atrodo, kad mes 
po tai pairusiai kampanijai 
prieš bolševikus galime likti 
"Nepriklausomais" su "Gėne-
ral-( iiibernatoriuin " Vilnmje. 
Atstatymo Didžios Rusijos 
pastangos stiprios: teko mtUy-

šalis. Tam tikros, negarsina-1 t į r u * u k a , h o > e dokumentą, 
mos plačiai, konferencijas Pa- k u r * • " » » : "Dopustim, čt0 ii 
ryžiuje padarė, kad visai Pa-

Lietuvos Nepriklausomybes Švente. 
• • • • • • ' " ^ 

I. Tautos šventė jau artiiiasi.' ti visos Lietuvos vardu. Vieną 

Vasario 16 dieną, š. m., su
eina lygiai du metu, kaip Lie
tuvos žmonės, sutraukdami by 
kokius. ryšius su kitomis val
stybėmis (Rusija, Vokietija, 
Lenkija) yra paskelbę visą 
Lietuvių Tautos apgyventą 
kraštą, kaipo laisvą ir nepri
klausomą Valstybę. Lietuvos 
vyriausybės įstatymu yra nu
tarta kasmet apvaikštinėti šią 
dieną kaipo Lietuvos Tautos 
šventę. Pernai visoj Lietuvoj 
įvairiuose miestuose ir mies
teliuose ir sodžiuose buvo tą 
dieną daromi susirinkimai, va-

sykį 1905 m. sušauktas Vilniu
je įvairių atstovų seimas buvo 
išnešęs reikalavimą, kad Vil
niuje butų sušauktas demokra
tiniu būdu seimas, kuisai ir 
valdytų visą kraštą, bet Rusų 
Valdžiai įsigalėjus tas balsas 
buvo vėl užgniaužtas. Užėjus 
šiam karui buvo susidariusios 
lietuvių Tarybos tai Šveicari
joje, tai Rusijoj, tai Amerikoje, 
kurios kėlė klausimą Lietuvos 
nepriklausomybės, tečiau vy
riausiuoju Lietuvos atstovybės 
organu liko apšaukta Lietuvos 
Taryba, kuri buvo išrinkta 
Rugsėjo 18-22 dien., 1917 m., 

karai spektakliai ir t t Buvo j u s u v a ž i a v i m e Vilniuje, 
svarstoma, tos šventes svar- T e n b ^ ^ % . ly[ 
bumas fcuvo minim! visi mu-1 .^ ^ m £ g at_ 
sų paskutinių laikų laimėjimai, j k u r i e .. ^ Q .. 
1-K,-,-*T/-V J m w \ m i - r , n r o i» i i t i n i IrciCJ • * buvo daromi nutarimai, kas 
reikia daryti toliau,' kaip tik 
riau ginti Lietuvos hepriklau 
somybė. 

rinko dvidešimts narių, kurie 
ir sudarė Lietuvos Tarybą. 
Tuo laiku Lietuvoje, kuri bu
vo užimta vokiečių kariškos 

Šiuomi yra kviečiami ir visi j valdžios, vokiečiai neprileido 
Amerikos lietuviai prie tautos daryti by kokių rinkimų ir to-
šventės apvaikščiojimo. Diena del prisėjo pasinaudoti tik to-
tos šventės jau artinasi ir ,1U\S teisėmis suvadinimui to 
svarbu, jog visi Amerikos lie- (suvažiavimo, kurios okupacijos 
tuviai ir lietuvės suprastų tos 
šventės svarbumą ir reikšme 

valdžios buvo leistos. Visa ga-' 
lybė buvo vokiečių rankose. 

Lietuvos valstybės tvėrimo. [Susirinkę iš viso krašto atsto-
II. Kas buvo nutarta 16 V a - ' v a i Mėstinėjo vokiečių va!-

- 1918 fcT*** ™^^s m. 
džios niauriausius darbus, pie
šė vaizdus nežmoniškiausio 

Didžioji Lietuvos dalis pa- j pasielgimo tos valdžios su 
teko Rusijai pabaigoje XVIIII žmonėmis, bet neturėjo kitos 
šimtmečio ir iki šio pasaulinio, galybės, kaip tik reikšti savo' 
kar 0 api e 120 metų kentėjo I nuomonę. Buvo išrinkta atsto-
ant savęs tos valstybės jungą, i vybė, bet ji neturėjo jokios 
Prufcų Lietuva kentėjo po Vo-! teisės by ką nors žmonėms į 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

kiečių Prūsijos valdžia kelius 
šimtmečius, Suvalkų guberni
ja nors ir buvo po ta pačia 

*akyti, neturėjo lėšų, kad ga
lėtų žmonių kančias pamažin
ti, neturėjo spėkos, kuri butų 

baltijų šalių armijai butų vie 
nas vadas (estes), kad ši ar 
mi jabu tųs t ip ru - i š t ik imuspar - , ( S a k . v s i n ^ k a d i š v i s u 

nu Lenkijai veikiant p r i e ^ ^ u a t idal in t i tautų tik viena 
bolševikus. 

vsiech separatističeskich naro-
dow sniožet odna Polšia suš-
čestvovat otdielno ot Rossii"! 

norin-

>2era reikalo kalbėti apie 
aklą entuzijazmą, su kuriuo 
Jenkai mano pavsaulį apginti 
W> bolševizmo ir atstatyti už 
tą, kaip atsilyginimą, plačią 
Lenkiją "od raorza do mor-
za u 

Kaip tai jiems pavyks, at
eitis parodys. 

Gi kol kas aiškėja vienas 
dalykas, būtent: Lietuva turės 
eitį į frontą su lenkais, spau
džiama Alijantų, kad susidary
tų visame fronte Baltija-Juo-
doji jura stipri antibolševikiš-
ka barjerą. 

Atėjo mums momentas derė
tis sau iš Alijantų užtikrini
mą Lietuvos Nepriklausomy
bės josios etnografiškose ribo
se. Dabar vienintelė tur but 
proga diplomatijoje atkreipti 
atydą į tai, kad visų pirma rei
kia patenkinti amžinai šven
tas aspiracijas lietuvių t a u t o 
grąžinti Vilnių, Gardiną ir ki
tas lenkų okupuotas šalis, jei 
norima, kad santikiai lietuvių 
su lenkais butų stiprus, pasi
tikėt ini, kad tos tveriamos bar-
jeros prieš bolševikus butų ne
sulaikomos. 

Konstantinopolis, Fiume ir 
yiJmus—trys dalykai, kuriuos 

Lenkija galėtų išbūti atskirai 
nuo Rusijos).To dokumento ša
lininkai gyvi, turtingi auksu 
ir veikia po šiai dienai! Žydai 
jiems padeda. i 

Del Vilniaus kįla peštynės 
rusų su lenkais. Rusų politi
kieriai žada kokias tai dery
bas pradėti su lietuviais. Apie 
tai šnekos kįlo Londone. 

Taikos-ramvbės bolševikai 
nemėgsta: čia jų galas, kuomet 
reikia valstybę statyti. Nūnai 
bolševikai varvsis 'į vakarus 

•v ¥ I 

propogandai, jei ko kito tikslo 
įiegčilės atsiekti. 

Šiaip ar taip — reikia tikė
ti į tą karą lenkų su bolševi
kais, rengties, iš jo laukti 
daug " g e r o " ir daug "pavo
j a u s " ir paįrutės, jei lietuvių 
"Vi ln iaus" dalykai nebus tuo
jau išrišti kaip reikia! Pary
žiuje liko dviese: p. Milošas ir 
Kun. J . Dobužis. Daug darbo, 
visokią reikalų, interesantų. 

Rusijos valdžia, bet lenkai vis;galėjusi ju nutarimus paremti, 
kėsinosi ją prisisavinti. Neš- ,bet ji turėjo teisfc kelti protes-
dama svetimų valstybių jungą, |tą dieną. 
Lietuvių Tauta neturėjo savo 
atstovybės, kuri galėtų pratar-

Naujas Juokų 
Laikraštis, 

f 
Kun. Kemešiui apsigyvenus 

Detroite, Miehigan, ta stambi 
lietuvių kolonija greitai kil
dama augštyn užima kas kart 
žymesnę vietą tarp lietuviškų 
naujokynų Amerikoje. Nors 
lietuvių Detroite būdavo nuo 
senai, l>et lietuviškas laikraš
tis ten, pradeda eiti tiktai šiais 
1920 metais. 

* 

Tas laikraštis yra pavestas* 
juokams. Pirmutiniame jo iiu-
maryje juokų yra gana daug. 
Alėtomis tie juokai yra lengvi 
be'gilesnės minties, kaip pa
prastai juokai. Vietomis tie 
juokai yra politikos kritika, 
kuri netiek prajuokina, kiek 

»» 

LIETUVOS LAISVES 
PASKOLA. 

Iš įtikėtinų asmenų girdėjo
me, kad Lietuvos Laįivėi Pas
kolos bonai bus atbaigti spaus
dinti iki 1 balandžio 1920. Nuo
šimčiai ui tuos bonus ims aug
ti 1 liepos 1920 metų. 

Šių * metų Vasario 16 
ir kalbėti vardan viso krašto 
apie" j o siekimus. Toksai žodis 
ir buvo pasakytas Vasario 16-
tą dieną. "Šių metų Vasario 16 
dieną sukaks lygiai du metu, 
kaip Lietuvos Valstybės Tary
ba, kaipo vienatinė visos Lie
tuvių tautos atstovybė vaduo-

Į 

damasi apsisprendimo teise! įr 
žmonių balsu yra pareiškusi 
visoms valstybėms, jog i nuo šio 
laiko ji sutraukė visus valsty
binius ryšius su kitomis vals
tybėmis ir skelbiasi kaipo 
liuosa ir nepriklausoma vals
tybė, kurios valdymo formą 
ir visus svarbiausius vidaus 
reikalus, o lygiai ir santikius 
su kitomis valstybėmis turės 
galutinai nustatyti Lietuvos 
Steigiamasis Seimas, sušauk
tas Vilniun visuotiniu, lygiu, 
slaptu ir betarpiu balsavimu. 

Tokia tat buvo išnešta for
ma Lietuvos nepriklausomybės verčia giliau pamimtyti. Yra ir 

asmeninės pašaipos, kuri toli k P * * ™ 1 * . i*> ^ N * * £ » p a -
ne visiems patinka. Į » r a 8 e ™ 2 0 L^tuvos Valsty-

bės Tarvbos narių:Dr. J . Basa-
Naujasis juokų laikraštis y - ; n a v i č i l l S j Banaitis, * Bizauckas, 

ra didelis, gražiai atspaustas |Biržiška,Dovvdaitis, Step. Kai-
su daugeliu originalių paišinių. j 1 T 6 ) p j ^ ^ D M a l i n a u e . 

(iirdami jo spaudą turimeikas, Kun. Mironas, Stan. Na-
pažymėti, kad 8 puslapio viršų- Irutavičius, Kun. Petrulis, Kun. 
je pirmoje skiltyje keturios Į Šaulys, Jurg. Šaulys, Jok. Šer 
eilutės sudėtos atžagariai. nas, Ant. Smetona, Jona s Smil 

Nei turinyje ne viską pagi-
riame. Ant 15 puslapio yra 
Amerikos Lietuvių Katekiz
mas ir jame. šitaip \stovi: 
"Klausimas, kas sutvėrė. At
sakymas "Draugas" . Nors 
mus pats Perkūnas trenktų, 
mes negalėtume pasakyti, ką 
esamo sutverę. 

geviČiusi Kun. Staugaitis, Al. 
Stulginskis, J . Vailokaitis ir 
J. Vileišis. 

Atsimenu, pasirašę po šios 
rezoliucijos, visi nariai atsis
tojo ir pasižadėjo amžinai jos 
ginti. Pluksna ir rašalinė liko 
pavesti d-rui Basanavičiui į 
Lietuvos Muzėjų. 

Beje uaujojo laikraščio v a i - , m . Kokiu keliu buvo prie šio 
dus yra "Perkūnas" , o adre- nutarimo prieita, 
sas 200 Cardoni ave., p e t r o i v 
j i i į k Tokia rezoliucija nelengva 
" Linkime naujam draugui vi- b u v 0 ^ m e t išnešti, ne s ji bu-
sokios kloties, ypatingai to, v o YQl^nx ! * * * * » &fi ™u 

kad nenueitų " V a u a g o " ke- k i e ^ i u okupacijos valdžios da
liais, kad mums pirmą numa- *&***** pastangas pavergti 
rį pagyrus, nereiktų paskui; ^ t u v i ų tautos suverene. 
ryjėtį sprandą įtraukus. (Pabaida but?) 

(L. L. S. Reikale). 

Pastaromis dienomis patir
ta, kad Am. lietuvių visuo
menėje ir ypatingai tarpe pa
čių ^Liuosybės Sargų" senais 
pamatais susiorganizavusių, 
kįla daugelis neaiškumų, abe
jojimų ir painiavų dėlei nau 
jai besikuriančios L. L. Sar
gų Sąjungos. Todėl L. L. Sar
gų Sąjungos Laikinasai Cen
tras skaito savo pareiga štai 
ką paaiškinti: 

1) Tveriasi, dabar naujais 
pamatais visai nauja Liet. 
Liuos. Sargų Sąjunga, kuri 
mažai ką bendro turi su 11)1.9 
metą Liuos. Sargų kuopelių 
steigimo planu; tik vien var
das liko tas pats. 

2į Tveriamoji L. L." Sargį 
Sąjunga yra nepartijinė Lie
tuvos nepriklausomybės šali
ninkų, susispietusių ant pa
grindo kūniško lavinimosi 
(sporto) beį šelpimo organi
zacija. 

?>) Augščiausiai L. L. S. Są
jungos tikslas yra: remti Lie
tuvos nepriklausomybę žodžiu, 
darbu ir turtu. 

4) Tariamoji L. L. Sargu 
Sąjunga kuriasi ne tūlam up-
ribuotam laikui, nr kokio ei
namojo momento specijalio 
tikslo atsiekimui, bet ji bus 
ilgalaikė, nuolatinė Amerikos 
lietuvių visuomenės organiza
cija. 

5) L. L. Sargų organizaci
ja veiks sulyg sav0 "Konsti
tucijos", kurios projektas bus 
netrukus patiektas. Pagrindi
niai L. L. Sargų Sąjungos dės
niai ir artimieji uždaviniai y-
ra nurodyti tilpusiame jau 
laikraščiuose majoro P. Žadei-
kio atsišaukime po antgalviu: 
"Svarbiuoju Reikalu". 

6) L. L. Sargų Sąjunga at
eityje bus užregistruota ir le
galizuota organizacija Suvie
nytose Valstijose. Ji turės sa
vo "ča r te r į " ir galės veikti vi
soje šitoje šalyje. 

' 7 ) Organizacijini L. L. Sar
gų darbą dabar veda L. L. 
Sargą Laikinasis Centras po 
gerb. majoro P. Žadeikio pil
na priežiūra. L. L. S. Sąjungos 
Centro antrašas: 257 West 71 
Str,, New York, N. Y. 

8) L. L. Sargų kuopelės, 
susiorganizavusios prieš tai 
senais pamatais, ineidamos į 
L. L. Sargų Sąjungą, dabar 
privalo persiorganizuoti pa
gal L. L. Sargų Laikinojo Cen
tro nurodymų. 

9) Netolimoje ateįtyje yra 
pramatomas L. L. Sargų at
stovų suvažiavimas, kuris ga
lutinai nustatys tolimesnius 
šitos organizacijos veikimo pla 
nus. 

10) L. L. Sargų, kaipo na
rių organizacijos, mokesčiai 
yra šie:- įstojimo mokestis 
$1.00 ir metinė mokestis $2.00, 
kurie gali būti išmokami kas 
pusė metų. Tie L. L. Sargai, 
kurie užsimokėjo $1.00 pir
miau, dabar nuo įstojimo mo
kesčio yra liuosi. Suplaukusie
ji L. L. Sargų būriuose pini
gai gali būti naudojami paties 
būrio organizacijos reikalams 
(pav. įgijimui raštinės daiktu, 
mankštinimosi prietaisų ir t t .) , 
arba siunčiami centran. To
kios įplaukos, pačių L. Lf 
Sargų pastangomis paganun-
tos, kaip: kolektos, pelnas 
iš vakarėlių, spektaklių ir t,t. 
siunčiamos jau tiktai centrui, 
jei teii nebuvo daroma speci-
jaliams vietos reikalams. 

11). L. L. Sargų Laikina
sai Centras prisiunčiamus 
pinigus panaudos sulig esa
mo reikalo šiems dalykams: 
a) L. L. Sargų Sąjungos or-
ganizaeijįniams reikalams, b) 

(Pabaiga ant u pusi.) 
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Norėdami įgyti, kreipkitės į 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46th Street. Chicatfo, 111. 

Jau išėjo iš Spaudos Antra laida Didelio 
Sieninio d raugo" Kalendoriaus 

Kalendorių puošia gražus Pirmojo Lietuvos Prezi
dento A. Smetonos paveikslas. Kalenloriuje yra pažymė
tos dienos pasninkų ir švenčių. 

Kelendoriaus Kaina 25c 
Kas prisius " D r a u g o " prenumeratą metams, arba 

pusei metų, gaus Kalendorių Dovanai. 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkantiems senus namus ir statantiems naujus, mes skoliname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iškaščių. 
Pilnas informacijas galima gauti kas Pirmadieni nuo 7:30 Tai. 

vak. iki t» vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą. 

Lietuvos VyčiŲ and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., P. Baltutis, Rast., B. Sekleckis, Iždin., 
S327 Lnion Avenue. 3261 So. Halsted St. 3425 Auburn Avenue. 
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i PINIGUS LIETUVON 
JAU VEL SIUNČIAM 

B 

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes. 
: Pirm negu siųsite savo gentims į Lietuvą pinigų — 
j pasiklauskite pas mus jųjų kurso. Mes siunčiame pi-
: J * 
: giaus negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome. 

Kursas mainos kasdien. Rašykite šiandien: 

Centralis Bendras Lietuvių Bankas 
Centras: 32-34 Cross Str., Boston, Mass. 
Skyrius: 366 W. Broadvvay, S. Boston, Mass. 
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1 LAIKRAŠTIS IŠ LIETUVOS 

'TALKA' 
| Skiriamas Koperacijos Reikalams. 
E Lietuviams labai pravartu susipažinti su to laikraščio 
5 turiniu, ypač užsiimantiems prekybų ir pramonė ir tems 
= kure interesuojasi tai s dalykais. 
E Kaina numerio — 25c. su prisiuntimu. 

s Turime 2 ir 3 num. 

I "DRAUGAS" PUBLISHING CO., 
| 1800 W. 46-th Street, Chicago, I1L 
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Užsirašyk Lietuvos Laikraštį 
"KARIŠKIŲ ŽODIS". t 

lšciua karta į savaitę Kaune. Yra 6 puslapių ir yra. leidžia
mas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome sekanti ingalio-
jima tą laikrašti užrašinėti Amerikoje: 

K. A. M 
1 Generalis štabas 

Literatūros Dalis ' 
Oruodžio 1<J, 1919 m. . LIKT. PREKYBOS BENDROVEI 

No. 437 
Kaunas Boston, Mass. 

šiuomi jgraliojame "Lietuvių Prekybos Bendro
vė" Amerikoje rinkti prenumerata "Kariškų žodžio" laikraš
čiui. Kaina Amerikoje metams 48 auksinai, pusei metų J4 

auksinai 
(Parašas Kapitonas Kuseckas 

Gcneralio štabo Literatūros Dalies viršininkas. 
(Parašas) Vyrosn. leitenantas Steponait 

"Kariškių žodžio" Redaktorius. 
Tpdel visi Amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir paremkit 

Lietuvos narsiųjų kariuomcGiė kuri kovoja už mūsų tėvų Salį. 
Prisiimkite mums $2.00 ir savo adresą ir gausite "Karigkių 
Žodį" per visus metus. Prisiųskitc $1.00 gausite per šešis 
mėnesius. 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVfc 
120 Tremont St.. Boston, Mass. 
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SkaityMt ir Hatinkit <<Drallga,, 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
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CHICAGO HEIGHTS, ILL 

Sausio 25 d., s. m., Sv. Kazi
miero parapijos buvo metinis 
susirinkimas. Nemažai susi
rinko parapijom?. 

Pirmiausiai peržiūrėta inei-
gų ir išeigų atskaita. Iš atskai
tos teko patirti, kad ineigų 
praeitais metais' buvo $7,775.49 
o su užpraeitų metų balansu 
$8,275.2i. Išlaidu butą 1919 m. 
$7.701.77. Dar kaip ši parapi
ja gyvuoja, tiek nebuvo inei-
gų. Reiškia, žmonės nesigaili 
aukų užlaikymui Dievo namo. 
Je igu\ ie ypatingi mokesčiai už 
gatvių ištaisymą, atnaujinimą 
paskolos ir inšiurensti bei se
serims rakandai, butu galima 
net skolos kiek atmokėti, ku
rios yra į $32.(KK) ant 150 šei
mynų. Nepamiršta taipgi tar
tis, kaip ja sumažinus. Klebo
nas davė įnešimą, kad jeigu 
kiekvienas parapijomis duos 
$5.00 mažiausiai Velvku ir K a-
ledų aukų, tada klebonas nuo 
save* duos po $50 Velykų ir 
Kalėdų aukų ir bus galima len
gvai $1.000 kas metai atmokėti 
skolos. Priešingų tam sumanv-
įnui nebuvo. Tadgi tikimasi, 
kad jis bus vykdomas. 

Kai kurie manė, kad bus ge-
riaus, jeigu visų parapijos tt-
nansų tvarką vestų tam tikri 
pai'apijos išrinkti komitetai. 
Girdi, greičiau bus galima iš
mokėti skolas. Bet kada priė
jo prie balsavimų* vienbalsiai 
nubalsuota, kad klebonas kaip 
buvo parapijos finansų vedėju 
ir tegul būva. Nes jokių klai
dų nerandama jo vedamose 
knygose. Ir niekur centas ne
nueina bereikalo, nes atskaita 
pilnai viskų parodo. 

Pabaigoj buvo rinkimas pa
rapijos komitetų 1920 metams. 
*Tapo išrinkti sekantieji: Ka
zimieras Dobulskis, Mikolas 
Survilas, Adomas Leliuga, Pet
ras Kniėias ir Kazimieras Ge-
eeviėia. Visi geri katalikai ir 
darbštus vyrai. Beabejo, ge-
gai pasidarbuos parapijos la
bui padėdami klebonui tvarky
ti parapiją. 

Kaip paprastai, ėionaitiniai 
lietuviai nenori atsilikti ir nuo 
tautiško darbo. Girdėjau kle
bonas užsakė, kad vietinės 
draugijos, kai]) katalikiškos, 
taip ir tautiškos, išrinktų iš 
savo tarpo atstovus, kurie su
ėję išrinktų iš savo tarpo val
dybą, kad tokiu būdu sudarius 
stot j Lietuvos bonų pardavinė
jimui. Tikimasi, kad kiekviena 
čionaitinė draugija tą padarys, 
nes ar ji butų katal. ar tautiš
ka bile tik lietuviška ir turėtų 
rūpintis paremti Lietuvos rei
kalus, o ypač perkant jos bo
nus, užtikrinti jos laisvę bei 
savivaldą. Užtaigi dikeiai nu
sidėtų prieš savo tautą tos 
draugijos, kurių konstitucijose 
aiškiai sakoma, kad rems tau
tos darbą, o neremtų Lietuvos 
Laisvės Paskolos. Tadgi visi 
išviėno petis į petį prie dar)>o, 
nes Tėvynė šaukia! 

Kaip girdėjau, bene tik pir
mu kartu čia bus ateinančią 
nedėlią, vasario 8 d., š. m. K. 
Vitkauskio svetainėje Chicagos 
Vargonininkai koncertas. Jie 
paprastai puikiai atlieka mu-
zikališkus programus. ,lr Chi-
cago Ileights lietuvių neapvils. 
Tik stengkimės kiekvienas į tą 
koncertą nueiti. Tokiu būdu 
paremsim jų prakilnų darbą ir 
savo parapijai padarysimi' 
naudą. 

Papartis. 

KENOSHA WIS. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

L. L. Paskolos reikale. 
L. L. Pasko los d a r b a s eina 

pa sekminga i . S to t i e s komite
tas nenu i l s tanč ia i da rbuo ja s i 
tėvynės labui, dėdama s visas 
j i e ^ a s ir n o r ė d a m a s kodaug iau-
sia parduoti tos paskolos bonų. 

Komitetas atspauzdino atsi
šaukimus j Kenosbos visuome
nę ir kitais budais agituo
jama kur tik pasitaiko proga. 
Kas suimtos vakarą visi komi
teto nariai susirenka į Šv. Pet
ro parap. svetainę, prie visų 
akių būva sutvarkoma visos sa
vaitės paskolos bėgis; sufor
muojama ineigos ir pasiunčia
ma i Centrą; apsvarstoma bė
gantieji Veikalai ir nustatoma 
tolesnis veikimas, taipgi ten 
pat pardavinėjama L. L. Pask. 
bonai. J komitetą ineina darbš
čiausios jiegos, todėl ir darbas 
pasekmingai eina. 

Tarpe to viso nepsėjo ir be 
liūdno apsireiškimo, kurį čia 
noriu pabrėžti. Išgirdome, 
kad vienas žmogus paklausė 
vieno,, save statančio darbuo
toju Tėvynės naudai, kaip to
ji paskola eina ir ar nebūtų 
jam kartais nuostolio paskoli
nus pinigų. Šitas Mdarbuoto
j a s " tam žmogeliui suteikė to
kias informacijas, kad tas vi
sai nenori pirkti L. L. P. bonų. 
Degalo skaudu!Kad užbėgus už 
akių tokiems apsireiškimams, 
visų prašome neklausyti pata
rimų tų, kurie nieko apie L. L. 
1*. nežilu) ari* kurie vra Lie-
tuvos priešai. Mes gerai žino
me, kad tarpe mūsų yra daug 
tokių. Tat ir dėmesio į tokiuos 
nekreipkime. 

Keikalaujantieji informacijų, 
visuomet kreipkitės j komite
tus. Tie turi pilnus įgalioji
mus ir informacijas iš Lietu
vos Misijos iv tik pas komitetą 
viską kaslink paskolos galima 
sužinoti. 

Stoties komitetą n ineina šie 
asmenys: J . Trakšelis—pirm., 
S. tiedeikis — rast., P. Jusis, 
S. Jocius — iždininkai. Kit i : 
8. Ral ius , S. P in ig i s , P . Beisis , 
Kaz. Mikėnas, S. Lepelis, V. 
Varanavičius. Tie visi parduo
da L. L. Paskolos bonusjie yra 
atsakomyl>ėj ir už tuos komite
tas atsako. 

Sausio 31 d. Stoties; komite
tas laikytame posėdyje* sutarė 
eiti }>er namus ir pardavinėti 
L. L. Paskolos honus. Tad 
broliai ir sesutės, kreipkite 
daugiau dėmesio į tai. Neklau
sykite kokių ten suvadžiotojų, 
kurie kenkia tam darbui. J ie 
nemato ir negirdžia tų nelai
mingų mūsų brolių šaukimo, 
kurie ten, tėvynėje, pusalkiai 
ir pusnuogiai kaujasi su prie
šais, gindami mūsų teises, mū
sų vardą ir garbę. Stokime pe
tis į- petį kaip vytai, taip ly
giai ir moterys, ir mergaitės. 
Mes negalime savo krūtinėmis 
;it remti priešininką, tai atrem-
kime nors doleriais.Skolinkime 
kas kiek išgalim^ Čia nėra au
ka, o tik paskola, kuri bus 
mums sugrąžinta dar ir su di
deliais nuošimčiais. Tikri tė
vynainiai iki šiol jau paskolino' 
$L\000.00. Stok ir tu, brolau 
ir sesute, į tas eiles, nebelauk 
ilgiau. 

S. Gadeikis, 
/,. L. Pask. Komiteto 

liast. 
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(Pabaiga nuo 2 pusi.) • 

Lietuvos Laisvės Šauliams 
Lietuvoje, c) Lietuvos ka
riuomenės reikalams 'čionai 
arba Lietuvoje. 

1 2 ^ L . L. Sargų Laikinasai 
Centras yra nusistatęs laiky
ti artimus ryšius su pačioje 
Lietuvoje s veikiančiomis or
ganizacijomis : a) ; * Lietu v. 
Šaulių Sąjunga", b) "Karei
vių Rėmėjų Draugija ' ' Kau
ne, c) Lietuvos Sporto Są
junga ir su Am. lietuvių pa-
šalpinėmis , organizacijomis. 
L. L. S. Laikinasis Centras, 

257 West 71st Street, 
New York City. 

P. S. I. — Am. lietuviams 
žinotina, kad kar. lietuviai P. 
J . Purvis ir J . K. Milius ir 
karininkai-amerikdnai, dar pir-
miaus turėję progos L. L. Sar
gų reikaluose pasidarbuoti, 
atsilankydami kaikur HXL pra
kalbomis arba atsiliepdami 
laiškais, — veikia su žinia L. 
L. S. Laikinojo Centro, kaipo 
tecbniški pildytojai jiems pa
vesto darbo. Be to, Lt. P. i. 
Purvis laikinai eina L. M. Mi
sijos adjutanto pareigas*. 

U. Kam brangi Lietuvos 
ateitis, kas supranta svar
bume L. L. Sargų Sąjungos 
tikslo, yra kviečiami darban. 
Buvusieji Dėdės Šamo kariuo
menėje kariškiai, karinin
kai, puškarininkai ir karei
viai! Jųs turite daug prity
rimo, todėl imkite L. L. Sar
gų organizavimo darbą į, sa
vo rankas. Tas darbas jums: 
seksis daug geriau, negu kam 
kitam. Ruoškite prakalbas, 
susirinkimus, tverkite Sargų 
burius-burelius. Centras jums 
padės. Tiesiu ir plačiu Lietu
vos nepriklausomybės vieške
liu žengkime pirmyn! 

L. L. S. Laikinasai Centras, 
Po vadovyste Lietuvos at

stovo majoro Žadeikio. 

R E I K A L A U J A 
Reikalingus automobilių plovėjas. 

$30.60 j savaite. Atsišaukite: 
I .AKKSIOF; G A R A G E 

422 K. 43rtl St. Chicago. 

Reiksflingras vyras del paprasto fa
briko darbo, pastovius darbas 50c. | 
valanda 8 valandos darbo. 

Darling & Co. 
4 2 0 1 S. Asl i larul A v e . 

Reikalingi: — Siuvėjai ran
ka ir mašinų operatoriai. Ge
ra užmokestis; pastovus dar
bas. Atsišaukite pa s Mr. Hen-
nebrv. 

Gage Brothers & Company 
18 So. Michigan Ave. 

x 

sleiviai rūpinasi savo reikalais. 
Po susirinkimu būva išpildo
mi programai. 

Išduotas rapartas iš buvusio 
vakaro Indiana Harbor, ind. 
Pasirodė, kad komisija darba
vosi ir toliau pasidarbuos, su
rengdama antrų vakarą, kuris 
j vyks 17 d., šio mėnesio, (Jary, 
Imi. Tat-gi gariečiai lietuviai 
nepraleiskite šitos progos, nes 
tai yra viena proga į metus. 
Atnaujinkini senus ryšius. 

Yalparaisiečiai katalikai mo
ksleiviai visados rengia gra
žius Va k. Neturėdami daug 
liuoso laiko), kaikada nutraukia 
ir nuo lekcijų ir pašvenčia j j 
surengimui vakarų. Tad-gi 
surengti vakarus moksleiviam^ 
nėra lengva; reikia pašvęsti 

.brangų laika ir vargą patirti. 
Tat kas galite, kas užjaučiate 
moksleivius, paremkite jų va
karų, rengiamų Užgavėnių va
kare. 

Kuopon įsirašė A. Kalvaitis, 
vytis ir tarnavęs Dėdės Šamo 
kariuomenėj. J is mokinasi in-
žinerystės. 

Pageidaujama, kad daugiau 
katalikų atvažiuotų mokytis 
amatų. 

Augštolėlis. 

VALPARAISO IND. 

Xedėlioje, vasario 1 d., A. L. 
II. K. M. S-ino 2-ra kuopa lai
kė susirinkimų, kuriu atsilankė 
visi įtariai. Pasirodė, kad uiok-

R0SELAND, ILL. 

Stoties valdyba, pardavimui 
JLietuvos Laisvės Paskolos bo
nų lioselando, Kensingtono, 
Wėst Pul įmano, Burnsidės a-
pielinkėse tam tikslui rengia 
dideles prakalbos ketverge, 
vasario 5, .1920, Brolių Stru
milų svetainėje, 158 East 107th 
Street, kampas Indiana Ave. 
Kalbėtojum bus Liut. Dr. S. 
Biežis ir kiti. 

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžan
ga dykai. 

Kviečia Komitetas. 

MEIIGA1TES 
Del Punch Presų 
Swedg:inff Mašinų 
Stalinio Darbo 

Koyc Needlc Oo. 
3434 ltavei»swoo*l Ave. arti Montroso 

MERGAITES 

16 metų ir suvirs pastovios 
Vietos šviesiam 

Švariam Fabrike 
Prityrimą* Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7:30 iki 4:30 
Puse, Dienos Suimtoj 

$14 Savaitėj mokinant ės 
Nuo štukio $16 iki $25 

Atsišaukite „ 
Superintendeiits Office 

Sa\vyer Biseuit Company 
10-11 — 1049 W: Jlarrison 

FARSIlMTOiyA. 
Labai puikus groceris ir Ice Cream 

Soda ir Arklis su vežimų, labai pato
gioj prie pat šv. Kryžiaus Bažnyčios. 
Parsiduoda iš priežastas kad mums 
permaža perkame kita krautuve. At
sigaukit. 

4B3» S. Hermitage Ave. 
A n t p a r d a v i m o k r a u t u v e v y r i S k u 

aprėdalu, kaip tai marškiniu skry
bėlių kepurių ir tt. apgyventa vieta 
y r a g e r a , t a r p e l i e t u v i ų i r l e n k ų . 
Randa pygi $41).00 į mėnesi, du pa
gyvenimų kambariu parsiduoda labai 
pigiai, savininkas išvažiuoja į kita 
m i e s t ą . 

Atsišaukite' 1737 W. 47 St. t 

- - •. . 

SOLIIKKKKS 
Mums reikalingi vyrai prityrė prie 

virinio galvanizuotos geležies darbas 
P imtuvas užmokestis gera. 

Oroatd Aeolyhiie Co. 
;{62« .l«H»er Placv. 

AshlaAd Avo. karą iki 37 tiatvij 
p;uiti % bloku* Į r>tus. 

\ 

LKĮNERIAI 

Pastovus Darbas 

Gęra Užmokestis. 

. 

• 
••' Atsišaukite 

9541 Baltimore Avenue, 
South Chicago, 111. 
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Union S pečiai Maehine Co. 
reikalauja vaikų ir mergaič ių 

del lengvaus fabriko darbo. 

Beneh Meehanies, prityrę 
prie piclavimo mažų dale
lių, lathc ir milling maši
nų operatoriai, leiberiai 

ir taip darbininkai. 

Gera užmokestis ir pasto
vus darbas. 

Atsišaukite į 

EMPLOYMENT DEPT. 
311 West Austin Ave. 

VAKGONINK.ASS. 
Esų jaunas vargoninkas paieškau 

vietos prie Katalikiškos parapijos. 
Jeigu kuriam iš Geri. Klebonų bu
čiau reikalingas malonėkite atsišauk
ti i 

"Draugo" Arini. 
1800 W. 40 Street. 

1*. A. 

EXTRA BARGENAS. 
2 namai ant vieno loto; mūrinis 

ir medinis, 4 pagyvenimai, raados 
$38.00 ] mėnesj; parsiduoda už %2,-
800.00. Keikia įmokėti $500.00, kitus 
kaipo rendą. 

? pagyvenimu murints namas, a-
pačioj storas Ir pagyvenimas, viršuj 
5 dideli ruimai pagyvenimui, raudos 
$33.00 j mėnesį, parsiduoda už $2,-
300.00 įmokėti $500.00. Turime dau
gelį naujų namį po 2 ir 3 fllatus ant 
liridgeporto ir Brighton l'arke. Gali
ma pasirinkti kur pigesni ir geresni. 

C. F. SUROMSKI CO. N 

3346 So. Halsted St. Chiea^o. 
PABSIDUOPA buėerjiė ir groierue; 

gera proga kuris myti padaryti pini
gų parsiduoda pigiai, nes savininkas 
iSvatiuoja ant farmų. Jeigu nedaug 
pinigų turi, gali gauti ant lengvo iš
mokėjimo. 

2611 m. 44UJ ht.. thlcHgo. III. 

K X 8 T R A 
N e g i r d ė t a s IJargtmtis. N t u n a s tur i 

buti parduotas labai trumpam laike, 
nes pinigai reikalingi, nes savininkas 
perka namą su bizniu. Namas staty
tas 1911 metais ant 6 pagyvenimų 
parsiduos labai pigiai. 

JOHN VISKONT. 
1012 S. Wootl SI.. 

Telefonas: McKinley 6111 

BAKGENAI. 
žmonės išvažiuodami laukan, neku-

rie del kttų priežasčių pavedė mums 
pardavimui keletą puikių mūrinių na
mų sulyg šios mados budavoti, ne-
kurie mediniai, turi buti greitai par
duoti už pigiausia kaina. 

Kurie manote ištikrųjų pirkti na
rna, tai čionai viena iš geriausių pro
gų. 

Rašykite ant žemiaus paduoto ad
reso, o reprezentantas atvažuos j na
mas ir parodys kur tos propertes ran 
dasi. Adresuokite: 

"Draugas" Publ. Co. 
1800 W. 46 Stroet. 
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valgiui neužmiršk, kad geriau- VyrU i r M o t e n i R ū b u KirOl-'fiiston tavo skilviui yra EATO- , * H »^««»¥ «MI |#I 
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Hilas vaist« 
NIC. Prašalina viens nesmagumus mO IT Des ign ing M o k y k l a . 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei-
k l a SMtmėainU vieną.. P a r d u o d a m a 
pai- visus aptteaonua 

Musųs istema ir mokymo būdu jųs 
trumpu laiku išmoksite viso ama-
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LIETUVIU KORPORACIJA 
VALDŽIOS GLOBOJE. 
Korporacijos ofisuose atlie

kame sekančius reikalus: 

1) Bitm&atOo pivkes-tavorus 
J.ieiuvon ir kitur; 

2) Persiuneiaine pinigus į Lie
tuvą ir kitas šalis; 

3) Važiuojantiems Lietuvon 
parūpiname paspartus, lai
vus, affidavitus ir t. p. 

4) Vedame žemės ir turto rei
kalui Lietuvoje ir čia; 

5) suieškonie giminės Lietu
voje; 

6) Suteikiame informacijas 
laiškais ir ypatiškai beatly-
gininio. 
Turint svarbių reikalų vi

suomet kreipkitės prie: 

BALTIC C0NSULTATI0N 
BUREAU 

105 W. Monroe St., 
Chicago, 111. 

Telefonas, Majestic 8347 

Valandos nuo 9 iki C 
Nedėliomis nuo 10 iki 2 

— » 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

IJKTUVI8 
Gydytoja* Ir Chirurgu 

Perkėlė savo gyvenimo vlet* | 
Brlsrhton Park. 

SS14 W. 4:«rd 
Tel. McKinley 263 

t 175? W. 4Tth M., 
(4? Ir Weed gat.) 

Valandoa: 10 ryto Iki 2 po piety, 6:30 iki 
8:30 vakare Nedaliomis 9 Iki 12 rytaia 

Tel. Botnevard 160 
f«fr<—- ^ 1 «W — ^ • w i i ^ a^ im m ^ mi wm m* ** m >^ ^ ~^ ^**+ ^ 1 * 
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DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Court 
Res. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 
« - - • - • • m • ' • m t Į 
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J.P.WAITCHES i 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4642 S. YVOOD STKEET 

CHICAGO. 
K--— ^ » » » »» m i - ž 

— X 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roaelaade: 1S000 So. Michigan Ave. 

Telefoną* 1'ullmun 342 ir Paltaaaa S l t t 
Chlcsgoj: 4516 So. Wood Stx. 

Tik Ketvergo vakoke nuo 5:30 iki 7 KM) 
Telefoną 

mmJtmm.. 
Tardė 713. 
• • - • • • • • • - 3 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vict i 
3262 So. Halsted Str. 

Valandos; nuo 9 Iki 11 ryto: nuo 2 Iki 
i po pletij: nuo 7:30 iki S:>0 vūiiurc 

Telefonas Yards 2541 
Ofisas: 4T12 So. Ashland Ave. 
VaL 4:30 Iki 7 v. vak. 

Telefonas Drover 7042 

A i O i Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEPTOTSTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE | 
arti 47-tos Gatvės 

fc« » m • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! • • ^ w j | 

to. . 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
v a r o m o s e l e k t r o s j i e g a . 

Kviečiame kiekviena ateiti bile ko
ki to laiku, diena ir ar vakarais, pa-
«ižnir.'ti Ir p a s i k a l b ė t i de l s ą l y g ų . 

P.U ?:v; daromos sulig micros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurioj 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL 

J. F. Kasnicka. Vedėjas 
l'JO N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St., ant 4-tu lubų 

Telefonas I*nllmaa 8 M 1 

Dr. P. P, ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10657 So. Michigan, Aveane 
B—eiand. m. 

VAJJLNDOS: 8 lkl 9 vakare. 

« -

Y, W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

t 

ou 

Veda Bilas Visuose Teismaose 
Ofisas DidmiestyJ: 

W. WASHlNGTON STREET 
Kambarls 009 

Tel. Central 6478 
Gyvenimas, 812 W. 8Srd St. 

Tel. Yaids 4681 

I 

• 

« — — • — - : • : 

^ Į i i n • II i i i i • • i • i II • • B ^ | 

Dr. G. M. GLASER I 
j 

Praktikuoja 28 metai 
Ofisas 3148 So. Morgan SC 

Kertė 32 ro St.. Chicago, 111. j 
SPECIJALISTAS , 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi cb.ro 
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 

iki 8 valandai vakare. 
nuo 9 iki 2 po piet Nedėliomis 

Telefonas Yards 687 
j { • • » • • • • • • ! • • » » » » » »~.^—• 

I 

Telefonas P u 11 man 6* 
DR. W. A. MAJ0R 

GYDYTOJAS ER 
CHIRURGAS 

Ofisas 11716 Michigan Ave. 
A d y n o a 8 : 8 t l k l 9 i š r y t o — 1 lk l 
1 p o p i e t ų — 6 : S * i k i 8:30 v a k a r e . 
Tiedėllomls nuo 10 iki 11 išryto 

DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 West 22nd St. 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandoa 3—b ir 7 iki 9 vakare. 
Residensija: 

3114 \V. 42nd St. 
Telefonas McKinley 4088 

Valandos: iki 10 išryto. 

•si ' 

PEARL Q U E E N 
K O N C E R T I N O S 

Dabar yra patvlrt'.iitoa Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertiną Ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
menke. Mas galime jas parūpinti 
augito arba temo tono. -

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIG GO. 
1640 W. 47th St., Chicago, ni. 

F. P, BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Cor. Clark 
Reom 1207, Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tsyv^illlTlBo?^^ 

Telefonas Yards 2890 

Resid. «8S So. Ashland Blv. Chicago. 
Telefonas Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 
Spceijalistas Mot̂ T^ îrn. Vr^vi,-,| 
Valkų ir vi»ų rSrtirfiiali u »iCTiį 

Ofisas: 8964 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 0693 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvya Graborlus patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at* 
Miaukti, o mano darbu buaite užganėdinti. 
2314 W. 23 PI. Chicago, HL 

TeL Canal 1100. 

r 
: i 
i i 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—« po T a k a r a i ? , ' L 1 * W , 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

• i 

a - • - • • 

JOSEPH C. WOLON 
-.tiiu^td Advokatas 

M SO. LA SALL£ STRRET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

' * 

2?-nd Street 
L <9t 

CHICAGO, ILiu 
šk%?%/&W$/&%/WW§/&W&W&&'fy$/&'$''&'&'%>'&'* 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Pašto Ženklus 

Goriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Palto 
Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėti) nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženkli] nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gauna 'paliudijime kurį nusiuntus Lietuvon karU su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto urbu 
Iždinės stotyse. 

Paštažcnkliai yra šitokiu kaimj: po 10, 15, 2$ 30, 40, 50 ir G0 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį merkių nesiuneiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., BrookJyfi, N. Y. 
i iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiimiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiii 
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D R A U G A S Ketvirtftdieafa; vosaris 5 1920 

* • i 

CHICAGOJE. 
i 

i 

i 

» • • 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, | PAVOGĖ K E L I S ŠIMTUS 
DOLIERIŲ. 

Ketvirtadienis, vasaris 5 d., 
Šv. Agota, p. kank. 

Penktadienis vasaris 6 d.. 
Šv. Teofilius. 

IŠNAUJO PADIDĖJO MIR 
TINGUMAS. 

Suareštuota moteris ir vyras. 

AVilliam Krzvszczak, 2103 
Custer gat* mažos pieninės Liko pas iždininką nuo 
navininkas, kaip ir daugelis peržiūrėjimo knygų 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI) 

LABDARINGOS SĄJUNGOS 
5-tos KUOPOS 1919 METŲ 

ATSKAITA. 

T 

Inėjimai. 

Vis dar uždrausti viešieji lai 
dojimai. 

Xuo influenzus ir plaučių 
ligos mirtingumas išnaujo pa
didėjo. Kaip vakar buvo ma
noma panaikinti uždraudimą 
viešiems laidojimams mirusių 
žmonių. Bet kad mirtingumai 
staiga pakilo, sveikumo komi-
sijonierins tolesniai paliko už
draudimą. 

Užvakar Chieagoje (per *24 
valandas) mirė 109 žmonos 
nuo influenzos ir 7") — nuo 
plaučių ligos. Tuo puriu laiko
tarpiu >usirgo: l\)'l influenza 
ir ?t?>7 plaučių liga. 

Reiškia, susirgimai paleng
va siaurėja, het tuo pačiu »ai-Veikalais, j h l a i s a v 0 v a i k u , 
k u didėja mirimai. 

kitų žmonių nepasitikėjo ban
kais. Savo uždirbtus pinigus 
jis pavesdavo moterei, gi ta 
tuos padėdavo siuvamosios 
mašinos stalčiukam 

Tas stalčiukas buvo kaipir 
privatinė namuose banką. 
Krzyszezakai teisingi žmonės 
ir jie nemanė turį arti savęs su
gedusių žmonių. % 

Ilgas laikas huvo pastebia-
ma, kad iš stalčiuko dalis pi
nigų nežinia luu* pražųva. 

Krzyszezak galų-gale pradė
jo nerimauti. J is ėmė intarinė-
ti savo moterį pinigų eikvoji
me. Moteris ' teisinosi. Sakėsi 
nieko nežinanti. 

Suimtas vagilius. 
Kuomet Krzvszezako mcte-

rei prisieidavo kur išeiti su 

4.10 

6.10 

2.60 

1918 metų / . . , . . . . . . $ 92.35 
Sausio 19 d., 1919 m. 

mėnesinės mokestys . 
Vasario 16 d., 1919 m. 

mėnesinės mokestys . 
Kovo 2 d., 1919 m. ex 
t ra susirinkimas . . . . 

Kovo 22 d., 1919 m. S. 
Mišeika amž. narys. . 50.00 

Kovo 22 d,, 1919 m. mė
nesinės mokestys . . . 7.65 

Kovo 2a d., 1919 m. nuo 
bazaro (per V. Balandą) 104.94 
Balandžio 13 d., 1919 m. 

mėnesinės mokestys . 
Gegužio '18 d., 1919 m. 

K T v i • v * v • 

. Juškevičių amzi-

.20 

80.00 

Sveikumo departamentui ko
voti prieš epidemiją daug tru
kdymu daro gatvekariu kom-
panija, katra neleidžia reika
lingos kiekybės gatvekariu. 
Posenovei rytmečiais ir vaka
rais nepakenčiamas žmonių su
sikimšimas tratvekariuose. 

Bet to dar negana. Gatve-
kariai neapšddomi ir purvini, 
kad nelengva nemačius supras- i 
ti tą baisu nešvarume. 

Su tokiuo važinėjimu daž-j 
niausią žmonės kiti nuo kitu i 
ir užsikrečia ligomis. 

prižiūrėti palikdavo Mrs. Ber-
niee Rudnik, 1224 Fry gat. 
Krzvszezako moteris intarė 
ja. Bot niekam nieko nesakė. 

Aną dieną ji pasikvietė j 
namus Mrs. Rudnik padaboti 
vaikų, pasisakydama važiuo
sianti miestan. Tečiaus jinai 
išėjo gatvėn ir, kiek palauku
si, vėl gryžo pažiūrėti, ką ve k 
kia palikta Mrs. Rudnik. 

Ir atrado ją prie " b a n k o s " 
skaitant pinigus. 

Prisipažino. 

Mrs. Krzyszezak knoveikiaus 
pranešė policijai. Mrs. Rudnik 

EINA BRANGYN SAMDO- suareštuota. Prisipažino, kad 
MI PAGYVENIMAI. |& "bankos ' dalimis paėmusi 

$:>:*><). Sakė, $320 paėmusi pra-
Namų savininkai kaip patin 

kama plėšia žmones. 

Samdomieji pagyvenimai 
pastaraisiais keliais mėnesiais 
pabrango daugiau 100 nuoš. ir 
samdos nuolat keliamos. Na
mų savininkai kiti pro kitus 
tiesiog lenktyniauja. Daugelis 
šeimynų negali išsimokėti. 

Valstijinio prokuroro ofisas 
užverčiamas nusiskundimais. 
Bet iš to ofiso pranešama, 
jog nesama jokios pagelbos. 
Nesama tokių Įstatymu, sulig 
kurių butų galima patraukti 
tieson namų savininkus. 

Žmonės pienuoja daryti mi
tingus ir tarties, kas pradėti 
tokiam atsitikime. Nes gyve
nimas darosi vis aršesnis. 
Smaugia žmones maisto ir ki
tų reikalingų daiktų brange
nybė. Pagaliaus dabar imasi 
juos smaugti augštos samdos. 

eita savaite ir išleidusi na-
miniams rakandams. Kitus pi
nigus išleidusi kitokiems na
mie pataisymams. Dalis pini
gų atrasta jos lovoje po mat-
rasu. 

Nutvertas i r . jos vyras. 

Policija apsidirbus su Mrs. 
Rudnik, pasileido ieškoti jos 
vyro. Ir užtiko jį kaip kartas 
išeinant iš Krzvszezako namų. 
Jis, girdi, ieškojęs savo mo
teries. Gi kuomet ten jos ne
radęs, tai ir jis dar iš "ban
kos" del visako pasiėmęs $6*\ 

Šituos pinigus policija atra
do jo kišeniuose. 

Suareštuotas ir jis. ų 
Krzyszezakai dabar, turbūt, 

pasirūpins jsigyti geresnį ban
ką, negu siuvamosios mašinos 
stalčiukas. 

VĖL KALBAMA APIE IŠ 
LEIDIMĄ NAUJŲ 

BONDSŲ. 

nas narys 
Gegužio 18 d., 1919 m. 

P. Bruchas amžinas 
- narys 

Gegužio 18 d., 1919 m. 
A. Beinoraitė amžina 

Gegužio 18 d., 1919 m. 
mėnesiįvės mokestys . 

Gegužio 22 d., 1919 m: 
mėnesinės mokestys . 

Birželio 23 d., 1919 m. 
mėnesinės mokestys. 

Liepos 21 d., 1919 m. 
mėnesinės mokestys. 

Spalio 19 d., 1919 m. 
mėnesinės mokestys. 

Lapkričio 10 d., 1919 m. 
mėnesinės mokestys. 

Lapkričio 10 d., 1919 m. 
J . Viliunas amžinas 
narys 100.00 

Gruodžio 21 d., 1919 m. 
mėnesinės mokestvs. 

Gruodžio 21 d., 1919 m. 
11. Vanagaitė, amžina 
J l C l I v • • • • • • • m H • • • • • • 

Gruodžio 21 d , 1919 m. 
P. Preitikaitė, amži
na narė 

Gruodžio 21 d., 1919 m. 
P. Murauskaitė, amži
na narė 

Gruodžio 21 d., 1919 m. 
P. Cesnakaitė paau
kojo 

25.00 

50.00 

7.20 

3.45 

1.2() 

4.45 

3.20 

1.70 

Knn. J . M. Vainiūnas. . 100.00 
Kun. F. Kemėšis 100.00 
Kun.. M. L. Krušas 100.00 
A. Steponavičius 200.00 
B. K u č i n s k a i t ė . . . : . . . . 100.00 
P. Antanavičius 100.00 
M. Kraučiunas. ,. 100.00 
A. B e i n o r a i t ė . . . . . . . . . 100.00 
O. Švelniukė . . . : 100.00 
V. Vaišvilienė V. 100.00 
Apaštalystės Maldos 

.draugija 100.00 
J . Budreekis 100.00 
O. Kvederienė 100.00 
O. Nausėdaitė . . . . 100.00 
J. Viliunas 100.00 
Pnšinekienė 100.00 
M. Dvaibaitė 100.00 
S. Mišeika 100.00 
K. Juškevičia 100.00 
Šv. Onos Draugija 100.00 
A. Iždonaitė 100.00 

10.00 
10.00 
50.00 

iitlliiilHliiiiliiilllIlUIlUllillliilllIlltlilMHIIIiililtlIlliitllUiilillHIiiliillIlItlIiiliiiilIlU 

: Puikus Balius: 
% BARGENAS 

Parsiduoda namas su hard>waro 
store. virSuj yra vienas pagyveni-mas, 
apačioje krautuvo- if pacyvonimns, 
užpakalyj didelis pftradžius ir Sande. 
Viefri gera. Netoli lietuviu šv. Atita-^r 
no bažnyčios. 

. J . KinrvTAN. = 
1121 Ko. 40Oi C*. Ciporo, III. j = 

r . s. Namas pigiai parduoda dei į s Dr-stės Nekalto Prasidėjimo P. Š. <M. Moterų ir Merginų 5 
priežasties išvažiavimo j farmas. SS 

-K K > M A MA K-

iTAMiMVEiKsui IŠ 15ubatoj, Vašario-Feb. 7 , ' 201 

• • • • P . Preikisiutė 
P. Cesnakaitė 
P. Murauskaitė 
A« Oecas 
E. Gečienė t . 
J . Tumasonis 
B. Sekleekis ir O. Sek-

leckienė 50.(K) 
rv. įSUl'lS 

P. Jankauskaitė 10.00 
M. Adomavičaitė 30.00 
O. Balsaitė . . . ; . 60.00 

00 
00 

P. Preitikaitė . . . . ' . . . . 25.00 
P . Vaitkaitė 
P . Mažeika 
D." Adomavičiūtė 
J . Guri nukaitė . 

O. Karpienė 30.1 
J. Petkus ir T. Petkienė 25.( 

LIETUVOS. 
BUS RODOMI 

Bridgeport. 
Vasario 5 d., Mildos Svet. ant 

3^.a lubų 3142 S. Halsted St 
Town of Lake. 

Vasario 6 d., Ellias Svet. S. 
Wood\ ir W, 46th St. -

Brighton Park. 
Vasario 7 ir 8 d., Nekalto pra

sidėjimo P. M. mokykloje 
Fairfield ave. ir 44th St. 

Kiekviena vakarą, prasidės 
8-ta valanda. Nedėlioję prasi
dės 6:30 vakare. 

Rodis Kaunas Kompanija. 

I A. POCIAUS SVETAINĖJ | 
| 3824 S. Kedsie Ave. ir 38th Place- . | 
1 Pradžia 7:30 vai. vakare ĮŽANGA 25c. YPATAI | 
3 v Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti. v 

KOMITETAS. # | 
TiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiimiiiiii 
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PUIKUS BALIUS 
H K N G I A M . V S 

A 

40.00 
45.00 

. » » . . . 

20.55 

50.00 

25.00 

25,00 

J. Stulga 
•i. oereiKis 
E. Urbaičiutė t 
R Vanagaitė 
M. Gedvilienė 
K. Paldauskaitė 
J. įr M. Bružai 
Iz. Nausėda 
Labd. 5 kp. . . . . . . . . . . 
R. Matijošaitienė 
BL ir K. Šimkai 
P. Salamanavi^itis 
J. Žakas 

17.50 

25.(KU 

A. 

Szczukai 

u DRAUGYSTES VISŲ ŠVENTŲ 

Nedelioj, Vasario S, 1920 f 
ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE, 

32 PIa<t* ir Aubiirn Ave. 
Pradžia 5 vai. vakare 

Nuoširdžiai kviečiame visus be skirtumo kaip vedusius taip pavie
nius, jaunikairius ir paneles atsilankyti i šį iškilmingą vakarą, nes 
griežš pirmos klesos muzikė kaip lietuviškus,, taip angliškus šokius. 
Mes iš ravo pusės stengsimės atsilankiusius svečius užganėdinti ir 
kviečiame koskaitlingiausiai atsilankyti. 

KOMITETAS. 
r &^&^&&, . « . < £ ^ >. ^į^^^^%. ^ ^ % v -ošS^ 

A. A. Pranei-l» u v S/czukas. 58 melu 
amžiaus; mirė vasario-Feb. 3 d., 4»20 
m. Paliko dideliame nuliūdime raote-
rį Oną. Dukterį Oną ir Konstancija; 
sūnų Vincą ir sesere Ona (Jeg/nlenc. 
Amerikoj išgyveno 17 imiii. 

Velkmis paėjo iš Suvalkų Oub.. Pa
jevonio parapijos. Vilkaviškio gminos 
laidotuvės atsibus Pėtnyčioje. 
Va>^rio-Feb. 6-tą d. 1920 m.. 8:30 ry
te, iš namu 833 W. 3Snl PI., | šv. Jur-
gio bažnyčia po painaliln f šv. Kazi
miero''kapines, (iimines ir itažfstamus 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse. Lai-
tkUiiTiemis rūpinsis visiems gerai žir 
nomas gralKtrius S. P. Mažeika. 

11 
»^+^mmm • • > • > • • • > » • • < • > • • • ^<B $ 

Dn M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHIOAGO, ILLDTOI8 
Telefoną* Y arda &OS1 

Valsndos: — 8 Iki 11 i A ryto; 
6 po pletu iki 8 vak. Nedėlio-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

j§ • • t 

* — — • • - • • » 

Su 

D r . A . B U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Fottsville, Penna. 

visomis ligomis priima nuo 
Nuo 8 Iki 10 vai. ryto ' 
Nuo 1 lkl t tai . po pietį] 
Nuo f iki 8 vai. vakare. 

5.00 

P. Kūlis 
K. Laucus 
P. Bruchas 
J . Dimša 
B. Tarvidienė . . 
J . Garuckas . . . . 
A. Kumpikaitė 
J . ir R. Tamošaitė 

Kotrina Garuckaitė, 
Lab. Si>j. 5 kp. f i n. rast. 

. 

Viso $669.69 

Išmokėjimai. 

APMUŠĖ IR APIPLĖŠĖ. 

Chicagos miestiniai darbi
ninkai prisispyrę reikalauja, 
kad miestas padidintu jiems 
užmokestis. Tuo tarpu miestas 
neturi pinigų. 

Tad ateinantį pavasarį gal
vojama išleisti bondsų vertas 
keliu milijonų dol. Tr už tuos 
parduotus bondsus pinigais 

.apmokėti darbininkus. 
Bondsų išleidinuis norima 

pavesti piliečiams nubalsuoti 
pavasarinių rinkimų metu. 

NUSISUKO SPRANDĄ. 

. M r s . Theresa White, 1227 
West 71 gat., eidama trepais 
paslydo, nusirito žemyn ir nu
sisuko sprandą. 

Penki plėšikai užpuolė Pu
blic Coal kompanijos ofisą, 
2200 West 18 gat. 

Baisiai apmušė tos kompa
nijos sekretorių Charles Jirca 
ir klerką P. -Euwena. Paėmė * 
$250 ir pabėga 

MAŽAI ŽMONIŲ UŽSIRE 
GISTRAVO. 

užsire Praeiti) antradienį 
gistravo vos* 43,844 piliečiai, 
kurių tarpe 9,943 moterys. Ma
tyt, žmonės mažai interesuo-
jasi rinkimais ir politika. 

Kovo 1 d., 1919 m. del ti-
kietų p. Dargini . . . .$ 3.75 

Kovo 2 d.* 1919 ml pa-
šelpos p-iai Kuzienei 10.00 

Kovo 20 d.r 1919 m. pa-
šelpos p-iai Kuzienei 5.00 

Kovo 23 d., 1919 m. į 
Centrą paskolinta. . . 104.94 

Kovo 23 d., 1919 m. į 
Centrą paskolinta . . . 50.00 

Gegužio 25 d., 1919 ra į 
Centrą paskolinta. . . 80i00 

Gegužio 25 d., 1919 m. į 
Centrą paskolinta. . . 

Gegužio 25 d., 1919 m. į 
Centrą paskolinta, i . 

Gegužio 25 d., 1919 m. į 
Centrą paskolinta. . . 

Birželio 12 d., 1919 m. 
auka surinkta Padė
kos dienoje 60.79 

Birželio 22 d.; 1919 m. 
I Centrą paskolinta.. 50.00 

Lapkričio 20 d., 1919 m. 
į Centrą paskolinta.. 100.00 

Gruodžio 28 d., 1919 m. į 
Centrą paskolinta. . . 

25.00 
t 

50.00 

20.00 

ws.s. 
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IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

L. Vyčių 4-tą kuopa laikys 
mėnesinį susirinkimą ketver
ge, vasario 5, 1920 m., Dievo 
Apveizdos parapijos svetainė
je. Susirinkimas prasidės ly
giai 8:00 vai. vak. 

Visi nariai yra kožirdingiau-
siai kviečiami atsilankyti, nes 
•.eikia labai daug dalykų ap
tarti. 

Raštininkė. 

IŠ TOWN OF LAKE 

A. f A. 
Liudvikas A Žukas 
18 metų, 5 mėnesių am

žiaus, persiskyrė su Šiuo 
pasauliu vasario 2 d., 1920 
m. po sunkios ligos palik
damas dideliame nuliūdi
me savo gimdytojus, Vin
centą ir Kotryną Ažukus. 
seserį Joanną Bagdonienę 
ir du brolius: Vladislovą 
ir Vincentą. 

Laidotuvės atsibus va
sario 6 d., 1920 m., 9 vai. 
išryto iš St. Kilian airi-
šių bažnyčios, 87 Aber-
deen St. į Šv. Kazimiero 
kapines. 

Velionio kūnas randasi 
po num. 8466 Vincennes 
Ave. 

Giminės ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti laido
tuvėse. Taipgi susirinkti 
visų nevėliau 8 vai. ryto. 

\ 
Del nep-erų numerių (wrong nuniber) kar

tais kaltus esti telefono Vartotojas (šau
kėjas), o" kartais Kompanija. ' 

y£tai kelios priežastis, delko taip atsitinka: 

šaukėjas kalba neaiškiai; 

Perdaug pasitikėdamas savo atminėia, pat3 
pareikalauja negero numerio. 

* 
Suklusta privatinių namų operatorkos, jeigu 

tup pačiu laiku turi kitais pašaliniais da
lykais užsiimti. 

Šaukėjas kartais netyčia sumaišo numerius. 

Tankiai šaukėjas iš paskubos nepasako kaip 
reikiant telefono vardo ir dėlto gauna ne
gerą numerj. 

Jeigu gaunate negerą numerį, ta! 
' ^ M O I ŽDARYKITE TKLEPONO; 

Leiskite PAMAŽI spaudžiant telefono vą
šelį žemyn ir augštyn; 

Kuomet oporatorka atsiliepia, pasakykite jai, 
kad gavote negerą numeri ir vel pareika
laukite gerojo, o jt mėgins paduoti. 

• 

Jeigu taip išaiškinsite jai klaidą, tai ji nepažymės* to karto ant 
meterio ir jums nereiks mokėti, gavus klaidingą nunaerj. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

Pranešimas. 

Viso , $654.48 
Inėjo $669.69 
Išmokėta $654.48 

Liko pas iždininką $15.21 
* 

Užsimokėjusieji ir neužsimokė
jusieji amžinieji nariai. 

Kun. M. Kraučiunas . . . $100.00 

Šiuomi pranešu, kad Amal-
gamated Meat Cutters and Bu-
chers Workmenof North Anio-
rica Lietuvių lokalas 257 turės 
savaitinį susirinkimą ketverge,' 
vasario 5 d., 8:00 vai. vak. p. 
Ežerskio svet., 46 ir S. Paulina 
gat. Visi nariai(ės) ir norintie
ji įstoti, esate kviečiami apsi
lankyti. Mėnesines duokles ga
lite užsimokėti kas vakarą se
kančiose vietose: 4539 S. Mar-
shfįeld Ave. ir 3249 S. Hals
ted St. 

Vi-i lietuviai prigulintieji 
prie lenkų lokalų privalote 
persikelti į lietuvių, nes lenkai 
daro mums didele skriaudą, 
siųsdami mūsų pinigus Lenki-,. 
jon, kur pavartoja prieš mūsų 
brolius lietuvius. 

Jonas P. Parkauskas, rast. 

DIDŽIAUSIU Į lETUYlSKA KRAUTUVE fĮHICAGOJE 

fl PKRL OUBEN KONCGRTINA:! 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokias laikrodžius, žiedas, šliubi-
nias ir deimantinius; gramafonos lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaiiškus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL, 

Telefonas t DROVER 7309 


